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Externí evaluace vědy a výzkumu 

VŠE v roce 2018

• Institucionální akreditace (jak výzkumné 

prostředí VŠE, tak i vědecko-výzkumné 

výstupy v ekonomických oborech a v 

informatice splňují požadované 

standardy),

• Standard 2 v rámci AACSB v zásadě 

plněn (doporučuje se však zvýšit rozsah 

zahraničních aktivit),   



Externí evaluace vědy a výzkumu 

VŠE v roce 2018

• Grantové soutěže (GAČR a TAČR: velmi 

slušné výsledky, stále jsou však rezervy v 

zahraniční grantové činnosti),

• Hodnocení výsledků v rámci 

implementace Metodiky 2017+ (dosud 

prakticky hodnocena pouze světová 

excelence – v prvním roce hodnocení 

podprůměrné výsledky VŠE).



Implementace Metodiky 2017+

v roce 2018

Rada pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) provádí 

hodnocení podle vládou schválené Metodiky 

hodnocení výzkumných organizací a programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

(dále „M17+“, usnesení vlády ČR z 8. února 2017 č. 

107). 

Druhý rok implementace této Metodiky proběhl bez 

přerušení, i když byla snaha o určitou revizi, a to 

zejména ze strany ČKR. Rada však na svém 

jednání 28.10. 2018 toto úsilí razantně odmítla. 



Byly zveřejněny výstupy prvního roku implementace 

hodnocení podle Metodiky 2017+: 

MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků

• Oborové zprávy http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

• Zprávy za VO http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

MODUL 2 – Bibliometrické analýzy

• Oborové zprávy http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory 

• Zprávy za VO http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo



Hodnocení 

vybraných výsledků VŠE po fakultách

Ø známka I. Pilíř

Fakulta financí a účetnictví 4,714

Fakulta mezinárodních vztahů 4,750

Fakulta podnikohospodářská 3,556

Fakulta informatiky a statistiky 3,429

Národohospodářská fakulta 3,818

Fakulta managementu 3,500



Modul 2

Rozložení výsledků v kvartilech a v horním decilu podle maximálního percentilu 
a) Souhrnné rozložení četností a podílů všech výsledků VŠE v prvním decilu a v kvartilech podle 

mezinárodního pořadí časopisů dle maximálního percentilu jednotlivých výsledků.



ČLÁNKY EVIDOVANÉ VE SVĚTOVÝCH 

DATABÁZÍCH
Tab. Články evidované ve světových databázích (RIV, 2013-2017)

Rok IF WoS (CI) SJR Scopus (CJ) ERIH (CE)

2013 112 41 7

2014 115 45 24

2015 127 77 119

2016 98 121 181

2017 135 101 148

Celkem 587 385 479



Moduly M3 až M5

• V souladu s usnesením vlády ze dne 8. února 

2017 č. 107 byl připraven ve spolupráci Rady a 

MŠMT materiál Hodnocení vysokých škol podle 

Metodiky 2017+ v Modulech M3 až M5.

• Materiál bude v roce 2019 dopracován do takové 

podrobnosti, aby jej bylo možné použít pro 

hodnocení segmentu vysokých škol.

• Dopracování bude probíhat tak, aby v druhé 

polovině roku 2019 proběhlo pilotní ověření sběru 

dat na vybraných vysokých školách. První 

hodnocení v Modulech 3 až 5 bude v souladu s 

harmonogramem Metodiky 2017+ provedeno v 

roce 2020.



Modul 3 – Společenská relevance 

• V rámci tohoto modulu je hodnocena míra 

pozitivního dopadu výzkumu, experimentálního 

vývoje na společnost a občany. 

• Společenská relevance bude vztažena k 

výsledkům aplikovaného výzkumu, které mají 

bezprostřední význam pro oblast ekonomiky, 

státní a veřejnou správu a další oblasti 

společenských potřeb. 



Modul 3 – Společenská relevance

V Modulu 3 je hodnocenou jednotkou fakulta. 

• Fakulta uvede maximálně 5 (z pohledu fakulty  

nejhodnotnějších a nejvýznamnějších) projektů aplikovaného 

výzkumu za posledních 5 let s ročním příjmem nad 1 milion 

Kč.

• Fakulta stručně okomentuje finanční prostředky získané za 

posledních 5 let na výzkum z neveřejných, mimograntových

zdrojů kromě smluvního výzkumu (např. prodané licence, 

výnosy spin-off, dary atd.).

• Fakulta stručně okomentuje finanční prostředky nad 100 tis. 

Kč získané za posledních 5 let ze smluvního výzkumu.

• Fakulta uvede příklady nejvýznamnějších zahraničních a 

českých prestižních ocenění výzkumu získaných za 

posledních 5 let (nanejvýš 10 příkladů).



Modul 3 – Společenská relevance  

• Fakulta stručně sumarizuje následující informace / příklady 

dokladující uznání mezinárodní vědeckou komunitou:

účast svých akademických pracovníků v edičních 

radách mezinárodních vědeckých časopisů (např. 

editor, člen redakční rady; max. 10 příkladů),

nejvýznamnější zvané přednášky akademických 

pracovníků hodnocené fakulty v zahraničí (max.10

příkladů za hodnocené období),

nejvýznamnější přednášky zahraničních vědců a 

dalších hostů relevantních pro VaV na fakultě (max. 

10 příkladů za hodnocené období).



Modul 4 – Viabilita (výzkumné prostředí)

• Hodnocení v modulu má za cíl popsat fungování 

hodnocené jednotky jako instituce – organizaci, kvalitu 

řízení výzkumu, personální politiku, strukturu a rozvoj 

lidských zdrojů, vybavenost a organizaci 

infrastruktury, schopnost získávat finanční prostředky 

na realizaci VaVaI.

• Hodnocenou jednotkou bude vysoká škola. 

Hodnocen bude stav hodnocené jednotky (vysoké 

školy) v zájmu odstranění meziročních výkyvů 

zpravidla dle údajů za ukončené pětileté období 

předcházející roku hodnocení.



Modul 4 – Viabilita (výzkumné prostředí)

• VŠ zpracuje ohledně Modulu 4 sebeevaluační

zprávu.

• Sebeevaluační zpráva bude v anglickém jazyce    

(v ang. jazyce budou i další materiály):

Všechny dokumenty musejí být předloženy       

v anglickém jazyce, event. česky psaný originál 

musí být doprovázen anglickým překladem.



Modul 5 – Strategie a koncepce

• Hodnocení v modulu má za cíl posoudit kvalitu    

z různých hledisek formulovaných strategií 

výzkumné organizace pro její budoucí vývoj. 

Hodnocenou jednotkou pro tento účel bude opět 

vysoká škola. 

• Hodnoceno bude jednak, zda hodnocená 

jednotka (vysoká škola) má stanovenou 

strategii a koncepci, dále její kvalita a případně  

i přínos k naplňování odvětvových či národních 

strategických dokumentů (politik, akčních plánů, 

priorit apod.). Hodnoceno je jak předchozí 

období, tak předpoklad budoucího vývoje.



EXTERNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

• Grantová agentura ČR zveřejnila koncem 

listopadu 2018 seznam projektů, které uspěly 

ve veřejných soutěžích vyhlášených v roce 

2018. Vysoká škola ekonomická v Praze 

uspěla napříč všemi šesti fakultami.

• Z celkově podaných projektů za VŠE je 

úspěšných 41 %.



• Fakulta financí a účetnictví uspěla v rámci 

veřejné soutěže EXPRO jako spoluuchazeč 

(z celé ČR byly vybrány jen tři úspěšné projekty 

v oblasti společenského výzkumu, hlavním 

uchazečem je Centrum pro otázky životního 

prostředí UK). 

• Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta 

podnikohospodářská a Národohospodářská 

fakulta mají úspěšně přijaté projekty ve 

standardní veřejné soutěži, Fakulta informatiky 

a statistiky a Fakulta managementu uspěla 

jak ve veřejné soutěži standardních projektů, tak 

i juniorských.



• Řešení externích výzkumných projektů (zejména 

GA ČR) patří dlouhodobě mezi základní priority 

vědecko-výzkumné politiky VŠE. 

• V externí grantové činnosti VŠE, financované 

prostřednictvím GA ČR, získala VŠE pro rok 

2019 celkem 15 projektů. 



• Do grantové soutěže GAČR pro rok 2019 bylo 

podáno pracovníky VŠE 36 projektů:

- 31 standardní

- 1 excelentní

- 4 juniorské. 

• Ve 30 projektech byla VŠE jako hlavní uchazeč. 

• U dalších 6 projektů byla VŠE v roli 

spoluuchazeče.

• Dlouhodobý vývoj v oblasti řešených externích 

vědeckých projektů (zejména GAČR) je uveden 

dále v členění podle jednotlivých fakult. 



Přehled podaných a přijatých grantů GAČR

(2015 - 2019)

Rok Podané Přijaté % úspěšnosti

2015 35 6 17,1

2016 42 8 19,1

2017 32 11 34,4

2018 37 7 18,9

2019 36 15 41,7



Tab.  VŠE: podané a přijaté projekty TAČR (2013-2018) 

Rok Podané Přijaté % úspěšnosti

2013 19 8 42,1

2014 2 1 50,0

2015 v roce 2014 nevyhlášena 0,0

2016 13 4 30,8

2017 1 (BETA) 1 100,0

2018 19 8 42,1



Rok 2019

• Pokračování implementace M 2017+,

• úprava mechanismu rozdělování 

institucionální podpory,

• interní hodnocení výkonnosti fakult,

• zpracování DKRVO (2020-2025),

• úprava metodiky pro hodnocení požadavků 

na uchazeče v rámci hab. a prof. 

jmenovacího řízení

• zkvalitnění a internacionalizace doktorského 

studia.



Děkuji Vám za pozornost.


